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En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. 
skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. 

Lokalplanen består af en redegørelsesdel og af en lokalplanbestemmelsesdel hvor i der er vej-
ledende forklaringer. 

I redegørelsen fortælles kort om lokalplanens formål og intentioner, om de eksisterende for-
hold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til 
den øvrige planlægning. 

Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål 
at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. 

Efter Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986, som er ændret med Landstingsforord-
ning nr. 1 af 18. juni 1987 om arealanvendelse og Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 
1992 om arealanvendelse og arealplanlægning har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde 
en lokalplan: 

Når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. • 

Inden et større byggeri, anlægsarbejde eller arealtildelinger kan sættes i gang. • 

Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage 
borgerne heri.  

Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 6 uger. Herefter vurderer Kommunal-
bestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag før planen eventuel vedtages endeligt. 

Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. 
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Kommunalbestyrelsen fremlægger hermed 
Lokalplan 2D2-2, Svømmehal, Nuussuaq som 
endeligt vedtaget. 

 
fig. 1 Lokalplanområdet 

REDEGØRELSE 

Baggrund 

Nuup Kommunea udskrev i september 1998 
en indbudt projektkonkurrence om en ny 
svømmehal i Nuuk. Placeringen af svømme-
hallen var fastlagt på forhånd. Denne nye 
svømmehal skal ligge ved Sarfaarsuit i Nuu-
suaq.  

På baggrund af vinderprojektet er lokalplan-
forslaget udarbejdet, for at gøre det muligt at 
opføre svømmehallen. 

Lokalplanens formål 

Lokalplanens formål er at sikre at der kan 
opføres en svømmehal med tilhørende facili-
teter herunder udendørssvømmebassin, lege-
plads, adgangsveje, stier, parkering m.v. 

Lokalplanområdet og lokalplanområdets 
omgivelser 

Lokalplanområdet er placeret i den centrale 
del af Nuussuaq, og udgør et areal på 1,8 ha. 
Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til 
Iggia, og de øvrige fritidsrelaterede funktioner 
i området. 

Forhold til anden planlægning 

Kommuneplanen 

Lokalplanområdet er omfattet af kommune-
planens rammeområder 2D1 og 2D2.  

Rammeområde 2D1 

Rammeområde 2D1 fastlægger anvendelsen 
inden for området til friholdt område. Ram-
meområde 2D1omfatter større eller mindre 
sammenhængende og friholdte arealer. Area-
lerne henligger overvejende i naturtilstand 
med enkelte anlæg som fx forsyningslednin-
ger og enkelt bygninger. 

Inden for rammeområde 2D1 må eksisterende 
bebyggelse ikke udvides. Yderligere bebyg-
gelse kan kun etableres i forbindelse med re-
kreativ benyttelse af de friholdte områder.  

Rammeområde 2D2 

Rammeområde 2D2 fastlægger anvendelsen 
inden for området til friholdt område og større 
fritidsanlæg, lystbådehavne, rekreativt område 
og bådoplag.  

Lokalplanen er i overensstemmelse med 
kommuneplanens bestemmelser idet ny be-
byggelse kun opføres inden for det, der svarer 
til afgrænsningen af rammeområde 2D2. In-
den for det der svarer til rammeområde 2D1 
vil der kun blive etableret rekreative funktio-
ner. 
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Trafik 

Der skal etableres adgangsvej til svømmehal-
len fra Sarfaarsuit. I forbindelse med svøm-
mehallen skal der anlægges parkerings-
pladser til 40 personbiler og 2 busser. I umid-
delbar nærhed af hovedindgangen skal der 
anlægges 2 handicapparkeringspladser. 

Der skal etableres tilkørselsmulighed for va-
reindlevering, samt tilkørselsforhold til tek-
nik-området. 

Miljøforhold 

Kloakering 

Spildevand skal afledes til kloak, overflade-
vand herunder tagvand må ikke ledes til til-
sluttet kloak, men skal bortledes således at der 
ikke opstår gener for de øvrige bebyggelser, 
stier, veje og ubebyggede arealer inden for 
området. 

Miljøkrav og klausulerende zoner 

Bestemmelser for sikkerhedszone omkring 
højspændingsledninger skal respekteres. 

Bebyggelse og anlæg i området skal respekte-
re retningslinierne for støjzone i forbindelse 
med lufthavn. Arealer omfattet af støjzone 
omkring lufthavnen (700 meter fra landings-
banen) må ikke anvendes til støjfølsomme 
formål.  

Endelige retsvirkninger 

Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Kom-
munalbestyrelsen og offentliggjort må arealer, 
bygninger og anlæg, der er omfattet af lokal-
planen, kun udnyttes eller bebygges på en 
måde som er i overensstemmelse med lokal-
planens bestemmelser. 

Under visse omstændigheder kan der dog 
dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser. 
Mere betydende afvigelser kræver, at der til-
vejebringes en ny lokalplan. 

Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv at 
arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt 
i planen, skal etableres. 

Den nuværende lovlige anvendelse af arealer, 
bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil. 
Det betyder bl.a., at den hidtidige lovlige brug 
af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes, 
hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af 
ny bebyggelse ikke må være i strid med lo-
kalplanen. 

Debatperiode og godkendelse 

Forslag til Lokalplan 2D2-2, Svømmehal Nu-
ussuaq, fremlagdes til offentlig debat i perio-
den fra den 24. november 1999 til den 5. ja-
nuar 2000. 

Kommunabestyrelsen behandlede forslaget 
den 3. april 2000 og godkendte lokalplanen 
uden større ændringer i forhold til det offent-
liggjorte forslag. 

*** 
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BESTEMMELSER 

Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed 
følgende bestemmelser i henhold til Lands-
tingsforordning nr. 6 af 19. december 1986, 
som ændret med Landstingsforordning nr. 1 
af 18. juni 1987 om arealanvendelse og plan-
lægning og Bekendtgørelse nr. 23 af 18. no-
vember 1992 om arealanvendelse og planlæg-
ning med senere ændringer. 

§ 1 Lokalplanens formål 

1.1 Lokalplanen formål er at sikre: 

at området anvendes til fritidsfomål 
herunder svømmehal, 

• 

• 

• 

at den nye svømmehal får en udform-
ning som vist i princippet på Illustrati-
onsbilagene 3-4, 

at ny bebyggelse opføres inden for det 
på bilag 1 viste byggefelt,  

§ 2 Lokalplanens område 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bi-
lag 1. 

2.2 Lokalplanens område udgør et areal på 
1,8 ha. 

§ 3 Områdets anvendelse 

3.1 Området skal anvendes til fritidsformål, 
herunder svømmehal med tilhørende 
funktioner. 

3.2 Inden for hele lokalplanområdet kan der 
opføres tekniske anlæg, herunder trans-
formerstationer til områdets lokale for-
syning. Anlæggene skal placeres og ud-
formes under hensyntagen til bebyggel-
sen og de ubebyggede arealer. 

3.3 Inden for området er der udlagt areal, 
hvorpå der kan etableres udendørs-
svømmebassin, legeplads og parkering. 
Placeringen er vist på bilag 1 og bilag 2. 

3.4 Inden for området skal der kunne place-
res en affaldscontainer. 

§ 4 Veje, stier og parkering 

4.1 Området skal vejbetjenes fra Sarfaar-
suit, som vist på bilag 1 og bilag 2. 

4.2 Der skal udlægges areal til vejene inden 
for området som vist på bilag 1 og bilag 
2. 

4.3 Vejen inden for området skal udlægges i 
en bredde af 5,5 meter.  

4.4 Ved et vejudlæg på 5,5 meter forstås 4,4 
meter kørebane og 0,5 meter rabat på 
hver side af vejen. 

4.5 Der skal udlægges areal til stiforbindel-
se til stien ved Sorlaat og stiforbindelse 
fra Sarfaarsuittil Narsaviaq og Nuus-
suaqskolen, Nuungarut og Qassuserfik, 
som vist på bilag 1 og 2. Stien skal 
udlægges i en bredde af 3 meter. 

4.6 Ved et stiudlæg på 3 meter forstås 2 
meter befæstet sti og 0,5 meter rabat på 
hver side af stien. 

4.7 Veje skal belægges med asfalt. 

4.8 Stier skal belægges med asfalt eller grå 
betonfliser. 

4.9 Parkering må kun finde sted indenfor de 
hertil indrettede parkeringsarealer, som 
vist på bilag 1 og bilag 2. Parkerings-
pladser skal etableres med en dybde på 
minimum 7 meter.  

§ 5 Bebyggelsens omfang og placering 

April 2000 Nuup Kommunea 5 



   

  BESTEMMELSER 
  Lokalplan 2D2-2, Svømmehal, Nuussuaq 

 

 

5.1 Ny bebyggelse skal opføres inden for 
det på bilag 1 viste byggefelt.  

5.2 Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 
en højde af 15 meter. 

5.3 Hvor terrænet tillader det, kan der gives 
tilladelse til at der etableres et funda-
ment til kælder.  

5.4 Fundamenter må ikke gives en større 
højde end nødvendigt. Derfor må fun-
damentet på det laveste sted ikke være 
højere end 0.5 meter over det oprindeli-
ge terræn.  

5.5 Inden for området må der i mindre ud-
strækning påregnes udsprængninger for 
at svømmehallen og de tilhørende anlæg 
(parkering, udendørsbassin, legeplads 
og lignende kan placeres hensigtsmæs-
sigt). 

5.6 Teknisk anlæg, transformerstationer o.l. 
skal placeres hensigtsmæssigt, så de ik-
ke kommer til at virke skæmmende for 
området som helhed. 

 Placering af transformerstation skal ske 
i samråd med Nukissiorfiits Energitje-
neste. 

§ 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 

6.1 Bygningen skal i princippet udformes 
som vist på illustrationbilag 3-4. 

6.2 Tage skal beklædes med sort/lysegråt 
tagpap. Taget skal udformes som en 
bølge, som vist på illustrationsbilag 3-4. 

6.3 Ydervægge skal beklædes med en pla-
debeklædning af høj kvalitet, i en grå-
nuance. 

6.4 Farvevalg på bygningen skal godkendes 
af Nuup Kommunea. 

6.5 Tekniske anlæg, transformerstationer 
o.l. skal i udformning tilpasse området 
øvrige bebyggelse, så de ikke kommer 
til at virke skæmmende for området. 

§ 7 Ubebyggede arealer 

7.1 Ubebyggede arealer skal under bygge- 
og anlægsarbejdet og ved sprængning af 
fjeld skånes mest muligt.  

7.2 Ubebyggede arealer hvis vegetation 
eller overflader ødelægges på grund af 
byggeri, sprængning eller anden aktivi-
tet skal retableres. 

7.3 Ejerne af anlæg og bygninger inden for 
lokalplanområdet skal sikre at arealerne 
inden for lokalplanens område holdes 
ordentlige og ryddelige.  

§ 8 Tekniske anlæg 

8.1 I forbindelse med arealtildeling skal der 
betales byggemodningsandel efter gæl-
dende retningslinjer.  

8.2 Byggemodningen omfatter kommunens 
udgifter til etablering af områdets for-
syning med vand, kloak, vej- og parke-
ringsarealer samt befæstelse af fælles-
arealer. 

8.3 Alle bygninger skal tilsluttes vand og 
kloak. 

8.4 Overfladevand, og herunder tagvand, 
må ikke ledes til kloak, men skal bortle-
des således, at der ikke opstår gener for 
omkringliggende bebyggelse, veje, stier 
og ubebyggede arealer. 

§ 9 Betingelser for at ny bebyggelse kan 
tages i brug 

9.1 Ny bebyggelses må ikke uden Nuup 
Kommuneas tilladelse tages i brug før 
ubebyggede arealer er retableret. 
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VEDTAGELSE 

Således vedtaget som endeligt gældende af 
Nuup Kommuneas Kommunalbestyrelse den 
3. april 1999. 

 

Nuup Kommunea den 

 

 

 

Agnethe Davidsen / Kim Hvistendahl 
borgmester  fg. administrerende direktør 

 

 

 

Offentlig bekendtgjort den 
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